ฮองกง-จูไห-เซินเจิ้น

3 วัน 2 คืน (พักเซินเจิ้น 1 คืน จูไห 1คืน)
โดยสายการบิน Emirate Airline



เที่ยว 3 เมืองสุดคุม พักเซินเจิ้น 1 คืน จูไห 1คืน



เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต ณ เมืองจูไห มีรูปปนสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เปนสัญลักษณของเมืองจูไห



ชมโชว MANGROVE GROOVE เปนโชวมานน้ําแบบ 3D แสง สี เสียง อลังการผสมผสานกับมหัศจรรยของมนต
เสนหของภาพเสมือนจริง



ชอปปงหางหลอหวูมอลลที่เซินเจิ้น



ไหวพระขอพรกับองคเจาแมกวนอิม ที่หาดรีพัสเบย อิสระชอปปงถนนนาธาน กอนบินกลับ



ลิ้มลองเมนูพิเศษ เปาฮื้อ + ไวนแดง

กําหนดการเดินทาง

02-04 ม.ค. 59
08-10,09-11,15-17,16-18 ม.ค. 59
22-24,23-25,29-31 ม.ค. 59
20-22 ก.พ. 59
26-28,27-29 ก.พ. 59
04-06,05-07,11-13,12-14,18-20 มี.ค. 59
19-21,25-27,26-28 มี.ค. 59
31มี.ค. – 02 เม.ย. 59
HKG-ZHU-SZX 3D 2N (EK) Special Price !!

ราคา 12,900.ราคา 10,900.ราคา 10,900.ราคา 12,900.ราคา 10,900.ราคา 10,900.ราคา 10,900.ราคา 10,900.หนา 1 จาก 9

1. กรุงเทพฯ-ฮองกง-จูไห
2. จูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผูโถว-เซิน
เจิ้น-ชอปปงหลอหวู(LOWU)-ชมโชวมานน้ํา
3มิติ(3D Water Show)
3. เซินเจิ้น-ฮองกง-รีพลัสเบย-วิคตอเรียพีคอิสระชอปปงถนนนาธาน-สนามบินฮองกงกรุงเทพฯ
วันแรก

กรุงเทพฯ-ฮองกง-จูไห

10.30 น.

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคาน
เตอร T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกดานเอกสาร
เดินทางและสัมภาระ

14.05 น.

ออกเดินทางสู ฮองกงโดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK384

18.05 น.

เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.)ซึ่งตั้งยูบนเกาะลันเตา
ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง
ประกอบดวย เกาะฮองกง นิวเทอรริทอรีสเกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผาน
การตรวจคนเขาเมืองแลว พรอมกัน ณ ทางออก

EXIT B นําทานเดินทางสูจูไหโดยเรือ

เฟอรรี่ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง)... ผานดานจูโจว ทานจะตองลากกระเปา
สัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดาน
และผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดิน ประมาณ 50-60นาที

เมืองจูไหเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน
“เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China)
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา แบบ Box Set
เขาสูที่พัก จูไห Xiangquan Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

จูไห – ถนนคูรัก – สาวงามกลางทะเล“หวีหนี่” – วัดผูโถว-เซินเจิ้น-ชอปปงหลอวู(LOWU)- ชม

โชวมานน้ํา 3 มิติ (3D Water Show)
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารเชาเรียบรอย เดินทางผานชม ถนนคูรัก (The Lover Road) ซึ่ง
เป น ถนนเลี ย บชายหาดที่ แ สนจะโรแมนติ ก ซึ่ ง ทางรั ฐ บาลเมื อ งจู ไ ห ไ ด ทํ า ไว ขึ้ น เพื่ อ เป น
สถานที่พักผอนหยอนใจ และยังเปนที่นิยมของบรรดาคูรักทั้ งหลาย...จากนั้นชมสัญลักษณ
ของเมืองจูไหที่มีชื่อเรียกวา “หวีหนี่” รูปปนสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริม
ทะเล จากนั้ น นํ า ท า นเดิ นทางสู ศู น ย ส มุ นไพรจี นหรื อ บั ว หิ ม ะให ท า นรั บ ฟ ง การบรรยายถึ ง
สรรพคุณของสมุนไพรจีนรวมทั้งใหบริการนวดฝาเทาและนําทานชมสินคาพื้นเมืองของเมือง
จูไห อาทิเชน ผาไหม ใบชา หยกฯลฯ เพื่อฝากคนที่ทานรัก ...จากนั้นนําทานสู วัดผูโถว
นมั ส การองค สั ง กระจายเพื่ อ ความอุ ด มสมบู ร ณ นมั ส การเจ า แม ก วนอิ ม เพื่ อ ความโชคดี
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นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพื่ออายุ
ยืนนาน ...
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมือ งเซินเจิ้น

โดยรถโคชใชเ วลาในการเดิ นประมาณ 3 ชั่วโมง

“เมืองเซินเจิ้น” ซึ่งเปนเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปนเมือง
เศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัย
อีกดวย...จากนั้นใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ที่คนไทยขนานนาม

วา มาบุญครองเซินเจิ้ น หรื อหลอหวู ซิ ตี้ ทา นจะพบกับสิ นคาก อปปแบรนด เนม ชื่อดั ง
มากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior
Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ...นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE เปน
โชว ม านน้ํ า แบบ 3D

เป นโชว ที่ เกี่ ยวกับ เด็ กหญิ งผูก ล า กับ ลิ งวิเ ศษที่อ อกตามหาเครื่ อ ง

บรรเลงเพลงที่มีชื่อวา "ปกแหงความรัก" เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ใน
ปาโกงกาง ที่ใชทุนสรางกวา 200 ลานหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW
THEATRE ซึ่งเปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได 2,595 คน ใชเวลา 28 เดือน
ในการสร า งแท นแสดงบนน้ํ า ที่ใ หญ ที่ สุ ด ในโลกครอบคลุ ม พื้ นที่ 5,600 ตารางเมตร เป น
ศิ ล ปะแนวใหม แ ละเป น ความท า ทายเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี และสร า งเพื่ อ เป นตั ว แทนของ
ธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องคประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรยของมนตเสนห
ของภาพเสมือนจริง การแสดงใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร ไฟ เครื่องเปลงแสง มานน้ํา
ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา 600ชนิด เปนโชวน้ําที่ใหญและทันสมัยที่สุดในโลก โชวการแสดงสื่อ
ประสมในชวงเวลากลางคืน เปนสัญลักษณใหมในทาเรือ OCT
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เมนูพิเศษ.. เปาฮื้อ+ไวนแดง

เขาสูที่พัก เซินเจิ้น Shangshui Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม

เซินเจิ้น-ฮองกง-รีพลัสเบย-วิคตอเรียพีค-อิสระชอปปงถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
สมควรแกเวลาพรอมกันที่จุดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. นําทานเดินทางสูฮองกง
โดยรถโคชประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น นําทานนมัสการ วัดเจาแมกวนอิม ณ หาด
รี พั ล ส เ บย สร า งขึ้ นในป ค.ศ.1993 ในแต ล ะป จ ะมี นั ก ท อ งเที่ ยวจํ า นวนมากเดิ น ทางมา
สักการบูชาขอพรศักดิ์สิ ทธิ์จากเจา แมกวนอิม และขอพรจากเทพเจาองคอื่นๆ ดวย อาทิ
เชน ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก ใหสมหวังในรัก ขอ
พรไดจากเทพแหงความรัก และเทพเจาแหงโชคลาภองคอื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลสเบย ถา
ใครมาขอก็ มั ก สมหวั ง ทุ ก ครั้ ง ไป นํ า ท า นชมทิ ว ทั ศ น ข องเกาะฮ อ งกงบริ เ วณจุ ด ชมวิ ว
วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงตางๆ ซึ่งไดสรางตาม
หลักฮวงจุยบนเกาะฮองกง....นําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของฮองกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ!!
และนําทานเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ตางๆ อีกมากมาย..

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย อาทิเชน ชอปปงที่ OceanTerminal
และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆระดับโลกกวา 700 รานคา เชน Amani,
Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton ,
Chole, ของเด็กเลนที่หาง Toy r’us แหลงชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria เชน
Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
17.30 น.

สมควรแกเวลาพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสูสนามบินฮองกง

21.50 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK385

23.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซิน
เจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัว
หิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคา
ทั ว ร จึ ง เรี ย นให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วทุ ก ท า นทราบว า ร า นรั ฐ บาลทุ ก ร า นจํ า เป นต อ งรบกวนทุ ก ท า นแวะชม ซื้ อ
หรื อ ไม ซื้ อ ขึ้ นอยู กั บ ความพอใจของลู ก ค า เป นหลั ก ไม มี ก ารบั ง คั บ ใดๆ ทั้ ง สิ้ น และถ า หากลู ก ค า ไม มี ความ
ประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300
หยวน / คน / ราน

โปรแกรม : ฮองกง-จูไห-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (พักเซินเจิ้น 1 คืน จูไห 1 คืน)
กําหนดการเดินทาง

ราคา
ผูใหญ

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2 ผูใหญ

ไมมีราคาเด็ก

พักเดี่ยว
เพิ่ม

04-06,11-13,18-20ธ.ค.58

10,900.

10,900.

10,900.

2,500.-

13,900

13,900

13,900

3,500

01-03 , 02-04 ม.ค. 59

12,900.

12,900.

12,900.

3,000.-

08-10,09-11,15-17,16-18
ม.ค. 59

10,900.

10,900.

10,900.

2,500.-

22-24,23-25,29-31 ม.ค. 59

10,900.

10,900.

10,900.

2,500.-

20-22 ก.พ. 59

12,900.

12,900.

12,900.

3,000.-

26-28,27-29 ก.พ. 59

10,900.

10,900.

10,900.

2,500.-

04-06,05-07,11-13,1214,18-20 มี.ค. 59

10,900.

10,900.

10,900.

2,500.-

26-28 ธ.ค. 58, 30 ธ.ค. -01 ม.ค. 59
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19-21,25-27,26-28 มี.ค. 59

10,900.

31มี.ค. – 02 เม.ย. 59

10,900.

10,900.
10,900.

10,900.

2,500.-

10,900.

2,500.-

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 5 ขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง
ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5. คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูเดินทางไมถึง 15
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 วัน

กอนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
อัตรานี้รวม


คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักทองเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)



คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ



คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสน ทาง



คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา



คาอาหารตามที่ระบุในรายการ



คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ






คายกกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแหงอาจไมมีคนขนกระเปา)
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ยอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับ
บริษัทประกันชีวิต
คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาที่มีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรต

ไทยเทานั้น)
อัตรานี้ไมรวม


คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง



คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา



คาธรรมเนียมการทําวีซากรณีที่ลูกคาเปนพาสตางชาติ เชน พาสสปอรตเยอรมัน พาสสปอรตลาว
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คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง




คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก )
คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจอง

1. วางเงินมัดจําทานละ 12,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่

3.

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีค วามจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด



หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน

ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ


บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้

เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน



เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียม

เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว


การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง


แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน

คืนคาใชจายทั้งหมด



แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน

เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท



แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
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สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ



เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน


กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได คือ คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตั๋ว ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได


กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของ
ทางเมืองนอก เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทาน
เปนกรณีไป


กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแต
สายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจาย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3.

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย

และ

อํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
4.ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน
จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบิน
เปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออก
ตั๋วเครื่องบินไปแลว(กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
++

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว

(Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1
เตียงพับเสริม
++ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
++

โรงแรมในฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองมีขนาดกะทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการ

ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
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การเดินทางเปนครอบครัว
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริ ษัท ฯ เป นตั ว แทนในการจั ด นํ า สั ม มนา และการเดิ น ทางที่ มี ค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่ พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ ,
อั น เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ รวมถึ ง ภั ย ธรรมชาติ , โจรกรรม, วิ น าศกรรม, อั ค คี ภั ย , การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัค รราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปน
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้ น ที่ มี ก ารปลอมแปลงเอกสารเพื่ อ การเดิ น ทาง รวมถึ ง มี สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย บริ ษั ท ฯ จะไม คื น ค า ใช จ า ยใดๆ
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอง
แจ งให ท ราบล ว งหน า ทั้ ง นี้ ก ารขอสงวนสิ ท ธิ ดั ง กล า ว บริ ษั ท จะยึ ดถื อ และคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ตลอดจน
ความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ

HKG-ZHU-SZX 3D 2N
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